
VERSENYFELHÍVÁS 

A Lónyay Gimnázium I. Jelmezes Bibliaismereti Versenye 

„Ti kinek mondotok engem?” 

 

A Lónyay Utcai Református Gimnázium bibliaismereti versenyt hirdet 7-8. és 9-12. évfolyamos 

diákoknak, illetve élménypedagógiával gazdagított bibliaismereti délutánt szervez az 5-6. 

évfolyamos tanulóknak a Jézus korabeli zsidóság életéből. 

A délután folyamán Jézus korának anyagi világa is megelevenedik az iskolában. 

A verseny időpontja: 2019. november 19., 14:00.  

A verseny tematikája a szinoptikus evangéliumokból épül fel a következők szerint:  

Mt 1-16,20, Mk 1-8,30 és Lk 1-9,21. 

A verseny három részből áll. Az első részben az alábbi bibliai történetek valamelyikének megjelenítése, 

hagyományőrző felfogásban, jelmezes szereplőkkel:  

o Keresztelő János szolgálata Jézus megkereszteléséig, 

o Jézus megkísértése, vagy 

o Jézus meggyógyítja a gadarai megszállotta(ka)t. 

A történet eljátszásakor a magyar fordítások (RÚF, revideált Károli) szövegét kell felhasználni, és 

törekedni kell az eredeti helyzet bemutatására. A feladat értékelése, a szöveghűség és az eredeti 

helyzet megragadása szerint történik. 

A második rész egy feladatlap kitöltéséből áll, melynek anyagát a fenti tematika adja. A 7-8. és 9-12. 

évfolyamos diákok más-más tesztlapot fognak kitölteni. 

A harmadik részben Jézus egyik tanítását kell kortárs módon interpretálni és eljátszani (utcai 

ruházatban), az alábbiak közül: 

o a magvető példázata (Lk 8,4-15), 

o a törvény magyarázata (Mt 5,17-48), vagy 

o Jézus tanítása a tisztaságról (Mk 7,1-23). 

Az interpretáció során az eredeti (jézusi) üzenet megőrzése a fontos, és annak megfogalmazása mai 

magyar nyelven, úgy, hogy a diákok számára érthető legyen. Nem kell törekedni a magyar fordítás 

szövegének a megőrzésére. A feladat értékelése, az üzenet megértése és a mai kor számára 

érthető, szép valamint kreatív megfogalmazása szerint történik majd. 

A felkészüléshez a diákok a Revideált új fordítású vagy a revideált Károli Bibliát használják.  

A versenyre négy fős csapatok jelentkezését várjuk, az előzetes regisztráció szükséges. Az első és 

harmadik feladat teljesítésének költségeit (például jelmez vagy kellékek beszerzése) a szervező 

(számla ellenében) húszezer forintig fedezi.  

Minden résztvevő díjazásban részesül. 

A jelentkezési határidő: november 4. 

 

Jelentkezni az alábbi felületen lehet: https://forms.gle/byoz2ppFYU2nTUbk8 

Kérdéseikkel keressék bizalommal dr. Pétery-Schmidt Zsolt iskolalelkészt  

a +3630-9-555-484-es számon. 

https://forms.gle/byoz2ppFYU2nTUbk8

